
Especial Enologia
Vinhos. A sexta edição do Uva de Ouro visou uma maior aproximação
ao consumidor, através da participação de escanções ligados a restau-
rantes de renome e não só. Cem provadores responderam à chamada

Restauração em
peso numa prova de
mais de 500 vinhos
ISALTINA PADRÃO



Uma sala, dez mesas, mais de 500 vi-
nhos (tranquilos, espumantes e ge-
nerosos) e para cima de cem prova-
dores. Estes foram os ingredientes
essenciais para levar a cabo a sexta
edição do Concurso Uva de Ouro,
que se realizou ontem e na quarta-
-feira no Hotel Altis, em Lisboa.

Passadas seis edições, esta ini-
ciativa do Continente, em parceria
com o JN, o DN e a TSF, tem uma
vez mais a chancela do Instituto da
Vinha e do Vinho, o que comprova
"a importância e o reconhecimen-
to deste concurso junto dos consu-
midores". A opinião deAníbal Cou-
tinho, o coordenador e diretor téc-
nico da prova cega, que se realizou
durante as duas manhãs, vai ao en-
contro à dos intervenientes neste
desafio. Nele participaram enólo-
gos, escanções, professores cate-
dráticos, alunos de Viticultura e

Enologia e consumidores.
Mas o maior destaque desta edi-

ção vai talvez para a presença mas-
siva de representantes do setor da

restauração. "São as pessoas liga-
das diretamente à restauração que
têm de vender o vinho, portanto,
integrá-los nos júris de prova é

uma ideia fantástica", sustenta An-
tónio Ventura, presidente da Asso-

ciação Portuguesa de Enologia. É

por considerar que é no supermer-
cado que "as marcas são feitas e já
não na restauração" que Aníbal
Coutinho se congratula com a pre-
sença de profissionais deste setor.

Segundo o responsável, "hoje a
qualidade de uma garrafeira de

uma grande superfície é enorme e

a última classe profissional que
desconhecia isso era a dos escan-
ções da restauração". Daí a sua gra-
tidão ao ver a surpresa dos escan-
ções ao provarem vinhos que "se
soubessem qual era a marca, se ca-
lhar diriam que não gostavam".

E foi com grande prazer que os
profissionais da restauração acei-
taram o convite para estarem pre-
sentes no concurso. Prova disso
mesmo é, por exemplo, a presença
de oito profissionais do Grupo José

Avillez. Tomás Carreira, 20 anos, e
empregado no Belcanto, conside-
ra muito relevante a presença de
quem trabalha na restauração. "So-
mos nós que vendemos o vinho ao
cliente e é muito importante co-
nhecer o que estamos a aconse-
lhar", explica, adiantando que este
tipo de iniciativas é enriquecedor
para quem trabalha na área.

Isto é ainda mais válido numa al-
tura em que os vinhos portugueses
parecem estar na moda [ver pági-
na ao lado) . Para Jorge Ricardo da
Silva, professor no Instituto Supe-
rior de Agronomia, são de louvar
todas as ações que contribuam
para fornecer mais informação aos
profissionais do setor. Até porque
"os consumidores têm procurado
conhecer melhor os vinhos portu-
gueses e já têm uma opinião mais
formada".
Vinho e comida em harmonia
E, como que a aguçar o apetite dos

apreciadores, Manuel Malfeito Fer-
reira, também professor no Institu-

to Superior de Agronomia, garante
que a qualidade geral dos vinhos
em prova "é muito boa."

Para este docente, o concurso
"conseguiu reunir uma série de vi-
nhos que representam muito bem
o nosso país, o que mostra que es-
tamos afazervmho de grande qua-
lidade e muito diversificado". Tal di-
versidade permite dar asas à ima-
ginação dos amantes de bem beber
e bem comer. No entanto, há que
respeitar certas regras para que be-
bida e comida casem bem.

Octávio Ferreira, representante
da Associação Portuguesa de Es-

canções, deixa algumas dicas. Se

um prato tiver um elevado índice
de gordura devemos escolher um
vinho com uma boa acidez. "Isto
para que o prato não fique tão en-
joativo." Já se o prato for muito rico
em sal ou tiver muito alho "devem
evitar-se vinhos tintos".

Como nota final, este escanção
deixa um alerta: "Um erro que qua-
se todas as pessoas fazem é asso-
ciar o vinho tinto ao queijo. Há pro-
postas melhores, como os vinhos
licorosos."

Os consumidores
têm procurado
conhecer melhor os
vinhos portugueses
e têm uma opinião
cada vez mais
formada

Este é um ano para
consolidar um projeto
que foi crescendo

maturidade Neste ano, na
sexta edição da iniciativa,
estão a concurso todas
as tipologias de vinhos
produzidos em Portugal
"Esta edição é a consolidação de
um projeto que foi crescendo", diz

Aníbal Coutinho, coordenador do
Concurso Uva de Ouro, que neste
ano assinala a sua sexta edição. E

porque o tema é vinho, pode mes-
mo dizer-se que o evento atingiu a
maturidade, uma vez que neste ano
estão a competir todas as tipologias.
"Neste momento, já estão a concur-

so os vinhos tranquilos (que bebe-
mos à refeição) , os espumantes e os

generosos. Logo, tudo que é produ-
ção nacional mais representativa
marca aqui presença", afirma Aníbal
Coutinho, adiantando que este é "o

maior concurso nacional em ter-
mos de vinho escrutinado".



Quanto à colheita de 2017, aque-
le responsável garante que os vi-
nhos são de ótima qualidade, tal
como já tinha sido a produção em
2015 e2ol6.Aesta boa fase na qua-
lidade dos vinhos alia-se a dimen-
são económica. Ou seja, o nosso vi-
nho ganha espaço mundial a cada
dia que passa. Recentemente, Aní-
bal Coutinho esteve no Canadá e

comprovouisso mesmo: 'A catego-
ria que mais cresce lá são os vinhos
brancos de Portugal. Tendo em
conta que é um mercado onde es-
tão vinhos de todo o mundo a com-
petir e onde Portugal não é líder, é

inspirador saber que o nosso pro-
duto é o que mais cresce."

Inspiradoras são também as rea-
ções extremamente favoráveis que
lhe chegam dos provadores (pro-
fessores catedráticos de Enologia,
Viticultura e disciplinas afins, es-
canções, sommelierse leigos). "A

expectativa face a um concurso
que testa a garrafeira de uma gran-
de superfície - a do Continente,
que éa maior de Portugal para al-

guns é uma expectativa moderada.
Afinal, são vinhos com uma boa re-
lação qualidade /preço. E é muito
grato ver a surpresa positiva de to-
dos os provadores." Areação dos
especialistas reflete-se no consu-
midor, para quem escolher um vi-
nho nacional não é fácil, j á que a
qualidade média está a subir. Para
o enólogo, na hora da compra pesa
também "o facto de os vinhos se-
rem reconhecidos com uma me-
dalha atribuída por um painel de
profissionais". Até porque "a bon-
dade desde concurso é medalhar
vinhos do dia-a-dia. Isso é um sinal
de confiança para o consumidor".

Aníbal José Coutinho é o coordenador do Concurso Uva de Ouro

"Tenho dois hobbies, um é a
culinária. Por isso olho para
esta temática com mais
gosto. Aprendi muito sobre
os critérios técnicos
referentes ao vinho"
ELSA GOMES
53 ANOS, SOCIÓLOGA, VENCEDORA DO PASSATEMPO
UVA DE OURO

"Fiquei muito contente por
ser convidada. A primeira
parte da prova tem sido um
sucesso. Este deveria ser um
exemplo a seguir por outras
empresas"
TATYANACOMPER
SOMMELIER

,
VENCEDORA DO PASSATEMPO UVA DE OURO

"O Uva de Ouro dá-
-nos uma perspetiva
de conjunto sobre os
vinhos que Portugal
produz. É uma
experiência única"
MANUEL MALFEITO FERREIRA
PROFESSOR DO INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA



"Concorri por curiosidade
e porque gosto de vinho.
Adorei a experiência,
sobretudo pelo convívio e

aprendizagem sobre o tema
com profissionais da área"
FERNANDO CORDEIRO
49 ANOS, DESEMPREGADO, VENCEDOR DO PASSATEMPO
UVA DE OURO

"Cada vez há mais pessoas
entendidas em vinho.
Gostam de o apreciar e não
de o beber só por beber.
É como se o vinho tivesse
um status especial"
SOFIA DOMINGOS
23 ANOS, ESTUDANTE DE VITICULTURA E ENOLOGIA

"O vinho está na
moda. As pessoas
querem saber quais
as castas, a região
e quem está por
detrás de cada vinho"
OCTÁVIO FERREIRA
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE ESCANÇÕES

"Aconselho as
pessoas a fazer
experiências em casa
para ver que vinhos
combinam melhor
com os pratos"
MANUEL MOREIRA
ESCANÇÃO

ENTREVISTA

Portugal faz vinho
de grande nível

20 1 7 foi um bom ano para os
vinhos nacionais?
Tivemos um verão extrema-
mente quente. Com matura-
ções às vezes um bocadinho
forçadas, mas foi um ano bas-
tante positivo e de qualidade
para a maioria das regiões por-
tuguesas.
Por falar em condições cli-
máticas, tão importantes
no processo de maturação
das uvas, que tipo de medi-
das tomam para combater
a previsão de temperaturas
"anormais"?
O clima tem cada vez mais al-
terações preocupantes. Quem
trabalha e depende dele tenta
reverter algumas situações,
nomeadamente através de re-
servas de água quando preve-

mos que o verão vai ser muito
quente. Mas isso nem sempre
é possível porque as reservas
não são infindáveis. No ano
passado tivemos algumas si-

tuações preocupantes, mas
mesmo assim foi possível re-
vertê-las, embora não na to-
talidade porque a precipita-
ção natural é diferente da rega.
Acha que o consumo de
vinho está mais diversificado
e os consumidores já fazem
melhores escolhas quando
compram?
O consumidor português está
muito mais elucidado. Temos

hoje um consumidor mais exi-

gente do que tínhamos, e é
bom que seja assim, porque
quem sabe o que bebe privi-
legia aquilo que é bom, e

Portugal estáafazervinho com
grande nível. Isso é visível nos
inúmeros prémios conquista-
do em todos os concursos in-
ternacionais e nas grandes re-
vistas de referência um pouco
por todo o mundo.
Há aqui um fenómeno de
moda? O vinho português
está na moda?
Sem dúvida. O vinho portu-
guês começa a ter uma noto-
riedade que nunca teve. É ver-
dade que é um pouco à boleia
do vinho do Porto, o grande
embaixador nacional. Mas, na
realidade, encontramos hoje
vinhos das várias regiões por-
tuguesas que são cotados com
pontuações que nos orgulham
a todos.


